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LESREGLEMENTEN

Een lesuur duurt 60 of 90 minuten.

Bij ziekte van de trainer probeert DLTC een vervangende trainer te regelen. Mocht dit niet 
lukken, wordt de les ingehaald. In geval van indoortraining wordt de les in gehaald, mits 
hiervoor ruimte is.

Bij onbespeelbare banen of onwerkbaar weer worden de zomertrainingen verplaatst naar 
de hal.

Lessen gemist door ziekte, blessure of anderszins van de cursist kunnen, indien mogelijk, 
na overleg met de trainer worden ingehaald.
Wijzigingen in het jaarpakket van de junioren, is mogelijk in uitzonderlijke gevallen, 
na overleg met de trainer.

Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de cursist wordt het lesgeld niet gerestitueerd. 
De lessen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben, 
mits na toestemming door de trainer.

Er wordt gelest op eigen risico.

De cursist dient lid te zijn van DLTC, behalve bij de winter trainingen in de hal.

Het lesgeld wordt geïnd d.m.v. automatische incasso. Dit gebeurt in drie maandelijkse 
termijnen en bij de jeugdpakketten maandelijks.

Na inschrijving dient u ten alle tijde het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat 
het DLTC vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van
incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.

DLTC streeft er naar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier en naar niveau. 
DLTC houdt zich echter het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de 
cursist opgegeven groepsgrootte en tijdsduur. Voor de start van de lessen wordt hierover 
contact opgenomen met de cursist.

Bij een aantal van 7 of 9 personen in een lesgroep van 8 vindt geen aanpassing plaats van 
het lesgeld. Indien er 6 of minder personen in een groep van 8 zijn geplaatst, wordt in overleg 
tussen trainer en cursist besloten of het lesgeld omhoog gaat, dan wel dat er minder lessen 
worden gegeven.

Indien er anders wensen zijn, dan op het formulier aangegeven, kunt u dat melden bij 
‘beschikbaarheid/wensen’. De trainer neemt contact met u op en geeft een prijsopgave.

Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties van de 
basisschool. Een schema van de lesdagen wordt op de website geplaatst;
In de week van het Kei toernooi (datum volgt) worden er ook geen lessen gegeven aan de 
junioren. Daarvoor in de plaats worden er wedstrijden gespeeld en door de trainers gecoacht. 
DLTC schrijft de junioren gratis in voor het toernooi.

De lessen kunnen worden gegeven op zowel de kunstgras- als de gravelbanen.

De cursisten krijgen 1 week voor aanvang van de lessen een mail betreft indeling, dag en tijd. 
Tevens zal de indeling op de website worden vermeld.

In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist het bestuur DLTC. Hierbij wordt 
gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

In de winter vinden de groepstrainingen van 6 personen op één baan plaats in verband met 
de capaciteit van de binnenbanen.


